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Vanuit het bestuur:

Vooruit kijken
We gaan een gezellige feestmaand tegemoet vol activiteiten en hopelijk Oranje succes. A.s. 
zaterdag gaan we de Kerstsfeer in het dorp brengen en we eindigen met de laatste repetitie 

in Kerstgezang. Al vermoed ik dat het wellicht weinig met zingen te maken zal hebben 
(alhoewel ik de zangkwaliteiten van de leden nog niet ken), maar dat gaan we zien of beter 

gezegd, horen.

Terugkijken op 2022 is vanuit mijn plek lastig, omdat ik pas een paar maanden aan boord 
ben en daarnaast ben ik meer iemand van vooruitkijken. Ik kan wel zeggen dat de eerste 
maanden binnen de verenging me erg goed bevallen. Ondanks dat ik zelf geen noot kan 

lezen, geniet ik van de muziek, het clubgevoel maar bovenal het enthousiasme van 
iedereen.

Vooruitkijkend dan zien we dat dit enthousiasme ook zijn weerslag krijgt op de kalender 
van 2023, want die raakt al aardig gevuld. Niet op de minste plaats ingegeven door de 

commissie die bezig is met het 100-jarig bestaan, want die bruist van de leuke ideeën en 
activiteiten. Stuk voor stuk leuke initiatieven die ook het nodige gaan vragen van de leden. 
Het is goed om onszelf dat te realiseren en tegelijkertijd een belangrijke voorwaarde is voor 

een succesvolle aanloop naar ons jubileum.

“The never ending story” over het wandje in ‘t Perron is ook nog in volle gang. Inmiddels 
zijn we bij de lokale politiek beland om tot een oplossing te komen. Die is er nog niet, maar 

ik heb sterk het gevoel dat die er wel gaat komen. Of die er tijdig zal zijn of dat we weer 
naar het PG Centrum moeten terugkeren is nu nog lastig te zeggen, maar ik blijf me 

hiervoor inzetten.

De intocht van Sinterklaas heeft ook voor de nodige commotie gezorgd. In dit geval niet 
zozeer de Goedheiligman zelf maar vooral zijn zwarte pieten. De verbazing dat er bij de 

intocht in Heeze geen roetveeg- Piet te bekennen was, was niet alleen bij ons groot maar 
bij veel mensen in ons dorp. We gaan het organiserende comité en de gemeente hiervoor 



nog een brief sturen omdat we als verenging op geen enkele wijze geassocieerd willen 
worden met dit beleid en deze keuzes van het Sinterklaas-comité. Voor volgend jaar is dit 

een serieus aandachtspunt en zou wel eens een spelbreker kunnen zijn.

Ons volgende concert is met een gouden randje waar 100 bruidsparen voor uitgenodigd 
zijn. De aanmeldingen komen nu binnen dus ik verwacht dat ’t Perron goed gevuld zal zijn. 
En dat is mooi, want we spelen immers om gehoord te worden. We hebben daarnaast nog 
geïnformeerd of we tijdens de nachtmis zouden kunnen optreden in de kerk maar dat past 

voor nu nog niet in het plan van de parochie. Wellicht volgend jaar.

Tot slot, - en we gaan elkaar deze maand nog zeker zien en spreken – wens ik jullie vanaf 
deze plek alvast een fijne feestmaand en al het allerbeste, muzikale en gezonde voor 2023.

Groetjes,
Ronald

Fanfare St. Nicasius en Metal Factory laten de 
scholen schudden!

Vet, gaaf en cool waren veelgehoorde reacties van de kinderen van de 
Heezer basisscholen. Zij werden bezocht door een verrassende en 
ongebruikelijke gelegenheidscombinatie van fanfaremuzikanten en leden 
van een metalband van de Eindhovense muziekopleiding Metal Factory.

Via Jongerenwerk Heeze werden de contacten gelegd met deelnemers en 
scholen met als doel om kinderen in aanraking te laten komen met muziek 
in de breedste zin van het woord en ook om ze letterlijk in aanraking te 
laten komen met muziekinstrumenten.

De kinderen kregen uitvoeringen van de meest uiteenlopende rock en pop songs te horen, zowel 
hedendaags als oude klassiekers en het was opmerkelijk te zien hoeveel nummers herkent werden. Na dit 
muzikaal geweld kregen de kinderen zelf de kans om alle instrumenten uit te proberen, van gitaar tot trompet 
en van drums tot sousafoon. Het enthousiasme hiervoor was groot en zo werden de muzikanten ook 
getrakteerd op muzikaal geweld van de kinderen.

Zowel de Metal Factory als de Heezer fanfare hopen dat door dit soort 

initiatieven het eerste zaadje geplant wordt dat kan leiden tot kinderen die 

muziek als hobby gaan uitoefenen. Een hobby die je, bewezen, slimmer 

maakt, je hele leven kan blijven beoefenen en waar je jezelf en anderen 

veel plezier mee kan geven.



Voor een muziekopleiding als Metal Factory, maar zeker ook voor een fanfare is het interesseren , 
enthousiasmeren en binden van kinderen van levensbelang en om die reden is de fanfare ook bezig om haar 
jeugdopleiding op te schudden en in een nieuw jasje te steken. Hierover later meer.

Tot die tijd is het natuurlijk ook al mogelijk om je aan te melden voor een jeugdopleiding of informatie aan te 
vragen. Stuur hiervoor een mail naar secretariaat@fanfareheeze.nl.

Want muziek maken is leuk, maar samen muziek maken is nog veel leuker!

Clubfundactie Vereniging & AH

Heb jij jouw FANshop al geopend? 
Het adres van onze algemene club fan-shop: www.clubfund.nl/fanfarestnicasius

Doe het snel: ga sparen voor gratis FANproducten én voor de club!

De ClubFund-actie bij Albert Heijn Boonaerts is in volle gang en loopt lekker. Iedereen is aan het sparen voor 
een eigen poster, broodtrommel, placemat of slippers. Je hebt jouw FANshop nog niet bekeken? Dat is 

jammer! Je zet jezelf en de club buitenspel...

Pak je actiefolder en open je persoonlijke webshop vandaag nog. Nodig familie en vrienden uit voor je 
FANshop en zorg zo dat ze ook voor gratis FANartikelen gaan sparen bij Albert Heijn Boonaerts. Dat is niet 

alleen leuk voor jou, maar ook goed voor onze clubkas. Van iedere bestelling gaat een deel rechtstreeks 
naar Fanfare St. Nicasius.

Een bijzonder 1-2’tje dus. Jullie tikken hem toch wel binnen?!
Wat voorbeelden van artikelen die o.a. gespaard kunnen worden.

Mocht jezelf niets willen, dan kun je de punten sparen voor de vereniging. De punten kun je inleveren in de 
box in de AH of je mag ze natuurlijk ook afgeven aan één van onze bestuursleden of in de brievenbus bij de 

Indiëganger 9 in Heeze.

Verjaardagen & Activiteiten

De jarigen voor de maand december:

2-12 Birgit de Vaan
12-12 Aly Verhoeven
12-12 Elske Basten

En voor de maand januari:

Ria Bischoff 11-1
Lars Heesakkers 12-1

Peter Boonman 23-1



14-12 Thomas Berkers
18-12 Marcel Heijnen
23-12 Jelle Verest
28-12 Wilmy van de Loo

Hans Tindemans 25-1
Jolanda Engelen 29-1

ACTIVEITENKALENDER TOT FEBRUARI 2023:

• Op zaterdag 17 december gaan we in het dorp kerstliedjes spelen. We starten om 15:00 uur in ’t Perron 

en gaan dan samen op pad. Zorg dat je er kerstachtig uitziet (kersttrui, kerstmuts) en neem eventueel een 

kerst-versierde slee/wandelwagen mee waarin je je instrument kunt vervoeren als je dat leuk vindt;

• Zondag 18 december willen we in het Nicasiushuis met een klein groepje kerstliedjes gaan spelen. Dit is 

nog onder voorbehoud, omdat we nog geen akkoord hebben van het Nicasiushuis;

• Zaterdag 24 december hoeven we dit jaar niet in de kerk te spelen tijdens de avond/nachtmis;

• Op zondag 22 januari 2023 staat het concert met een gouden randje op het programma. Er zijn ongeveer 

100 echtparen aangeschreven en de eerste aanmeldingen zijn al ontvangen;

• Verder staat in het jaar 2023 de voorbereidingen voor het 100-jarig jubileum op het programma. In 2023 

gaan we dit doen met 3 pop-up concerten. Dus we vragen voor de jaren 2023-2024 nog meer dan anders 

jullie (muzikale) inzet. Wij zullen er dan voor zorgen dat de datums van deze concerten en het programma 

voor 2024 op tijd met jullie gecommuniceerd worden.

Meer informatie over activiteiten? Klik hier!

Rabo ClubSupport
iedereen verdient een club

Wij doen mee met Rabo ClubSupport! Kunnen wij op jouw stem rekenen?
Stem nu direct in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport

Iedereen verdient een club Iedereen verdient een plek waar je altijd welkom bent. Waar je jezelf kunt zijn en 
elkaar sterker maakt. Clubs en verenigingen zijn zulke plekken. Van sport en hobby tot kunst en cultuur. En 

dat moet zo blijven. Daarom helpt Rabo ClubSupport lokale verenigingen met kennis, netwerk en geld.



De stemperiode voor Rabo ClubSupport 2022 is van start!

Stemmen
Leden van Regio Eindhoven, die Fanfare St. Nicasius een warm hart toe dragen, brengen via de Rabo App 
of Rabo Online Bankieren van 5 t/m 27 september hun stem uit op ons. Hoe meer stemmen er op de fanfare 

uitgebracht worden, des te hoger de bijdrage die wij ontvangen.

Voor meer informatie ga naar: Rabo ClubSupport

SponsorKliks

Dankzij al jullie internetaankopen via SponsorKliks zijn we 

inmiddels over de grens van € 400,- spaartegoed gegaan. Op site 

van SponsorKliks.com kun je al de deelnemende bedrijven vinden, 

met hun bijbehorende provisies. Bijvoorbeeld reizen (in eigen land, 

of mogelijk in het buitenland) levert erg veel commissie op en is ook 

nog eens leuk om te doen. Maar ook andere sites leveren een 

mooie provisie voor de vereniging op. De bestedingsbedragen zijn 

immers vaak relatief hoog, hetgeen ook eenvoudig een leuke 

provisie scoort!

Wil je onze vereniging/stichting ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat u voortaan uw online 
aankopen doet via de SponsorKlikspagina van onze club. Voor u wellicht een kleine moeite, voor de 

vereniging directe inkomsten. Stelt u zich eens voor wanneer alle leden en vrienden van de fanfare dit 
zouden doen? Vertel dit daarom door iederenen die onze vereniging een warm hart toedragen, zeker in deze 

corona-pandemie.

Wij zijn als Fanfare Sint Nicasius Heeze aangemeld op de site van SponsorKliks. Hierdoor kan iedereen die 
onze vereniging een warm hart toedraagt ons GRATIS sponsoren. Hoe doe je dat?:

- Ga de volgende keer dat je iets online wilt kopen eerst naar SponsorKliks (via deze link)
- Op de website staat een banner van SponsorKliks. Door op de banner te klikken verschijnt een overzicht 

van tientallen webwinkels, waaronder Thuisbezorgd, Mediamarkt, Bol.com, en Zalando. Elke aankoop bij een 
van deze bedrijven levert onze vereniging een commissie op terwijl je zelf dezelfde prijs betaalt, het kost niets 
extra.
- Doe hetzelfde als je uit eten gaat of een pizza wilt laten bezorgen. Via sponsordoel “Fanfare Sint Nicasius 

Heeze” kun je terecht bij 4.500 restaurants waarbij elke bestelling of reservering geld oplevert voor onze 
vereniging.

Hoe werkt het? Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks
wordt gedaan. 75% van deze commissie storten zij op de bankrekening van onze vereniging.

Our mailing address is:



Fanfare St. Nicasius

secretariaat@fanfareheeze.nl

Bankrekening Rabobank: IBAN: NL61 RABO 0120 3047 59
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